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علوم ـــ الكون



عندمـا تغنِّـي األم أغنية رقيقة البنها الصغر »مـرو« حتى ينام، تبقى 
عيناه مفتوحتني تقاومان النوم.

»أمي.. سـمعُت أن والد صديقتي »جيني« اسـتطاع أن يتسـلَّق أعىل 
جبل يف العامل.«

ا؟ ال بد أنك تقصد جبل إيفرست.« »حقًّ

»هـل تعرفـني كـم تفخـر »جينـي« وتتباهـى هبـذا 
املوضـوع؟ لدرجـة أهنا تقول: إنه ال يوجد إنسـان يف 
العامل كله اسـتطاع الوصول إىل مكان أعىل من املكان 

الذي وصل إليه أبوها.«

جبل إيفرست
يرتفع شاهًقا بني نيبال، والتبت. وهو أعىل جبل 
يف العامل. وألنه مشـهور بارتفاعه ووعورته، فإن 
ون أنفسـهم عن  الكثـر مـن املستكشـفني يتحدَّ
طريق تسـلُّقه حتـى يصلوا إىل قمتـه عىل الرغم 

ا. من صعوبة ذلك جدًّ
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أشـارت أمي بإصبعها إىل سـاء الليل املليئة بالنجوم السـاطعة، 
وقالت: »انظر خارج النافذة.«

يف رأيك، كم سفينة فضاء موجودة يف الكون؟
يوجـد يف الكـون حـوايل 1100 قمر صناعـي، قامت 
بإطالقهـا ُبلـدان خمتلفـة يف العـامل. بإمكانـك أن ترى 
املحطـة الفضائيـة الدوليـة بعينيـك. ولكنهـا تسـطع 

كالنجم يف ساء الليل.

أمي، ال يوجد برش هناك... إال 
إذا كنِت تتحدثني عن خملوقات 

فضائية غريبة.

 كال.. إنك ال تستطيع أن ترى 
ذلك بعينيك. ولكن هناك رواد 

فضاء يركبون سفنًا فضائية 
الستكشاف الفضاء.

»آه، ولكن يا أمي ملاذا ليس أيب 
هو من يسافر إىل الفضاء مثل 

والد صديقتي »جيني«؟«
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استيقظ »مرو« يف الصباح الباكر، وكاد أن يسقط عىل وجهه من 
هول املفاجأة..

عندمـا رأى أمـه ترتدي خـوذة كالتـي يرتدهيا من يقـود دراجة 
بخاريـة، وقفازيـن مـن املطاط، ومعطًفـا وحـذاًء للمطر. وهي 

تصيح قائلًة: »انظر هنا، يا مرو!«

»سأصبح رائدة فضاء!«
 ازدادت دهشة 

 »مرو«، ودهشة أبيه حينا 
نجحت أمه يف اختبار رائدات الفضاء.

 »ملاذا تندهشان؟ أنا عاملة قديرة، وجسمي وقلبي 
        قويان أيًضا. ولذلك، ال يوجد سبب جيعلني أرسب يف االختبار!«

مطلوب رائدة فضاء!
يبحـث مركز الفضاء عن عاملة 

والـذكاء،  بالشـجاعة  تتحـىلىّ 

استكشاف الفضاء.وترغـب يف مواجهـة حتديـات 
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نـاسـا



اكتشفُت فيا بعد أن أمي نجحت يف هذا االختبار الصعب 
عن جدارة واستحقاق.

يف رأيك، كيف يتم اختيار رواد الفضاء؟
ا. ولكن جيب أن يكونوا حاصلني عىل  1 -  اخلربة بالطران ليست رشًطا رضوريًّ

درجة املاجستر أو الدكتوراه يف جمال العلوم.
- درست أمي الفيزياء يف اجلامعة.

2 - اجلسم السليم ـ اعتادت أمي عىل تسلُّق اجلبال، والسباحة باستمرار.
3 - رسعة التفكر، وُحسن الترصف ـ أن تعرف كيف حتتفظ هبدوئك دائًا.

بوا الفشـل يف حياهتـم بحيث يكون لدهيـم عقل ناضج،  4 ـ  أن يكونـوا قـد جرَّ
وقدرة عىل ختطِّي الصعاب.

-  كانـت األم حتلم بأن تصبح قائدة طائـرة. ولكنها اضطرت إىل التخيل عن 
هـذا الُحلم عندما محلت يف »مرو«، وعملـت بداًل من ذلك معلِّمة قديرة 

ملادة العلوم.
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لها لتصبح رائدة فضاء،  تلقَّت أمي تدريًبا ملدة سنة واحدة يؤهِّ
وتعلَّمـت كيـف تتعامل مع سـفينة الفضاء وكيـف تعيش يف 
املحطـة الفضائيـة. وبعـد أن اكتسـبت أمـي كل املعلومـات 
واملهارات واخلربات الالزمة، قالت: إن التدريب عىل السباحة 

يف بيئة تنعدم فيها اجلاذبية كان هو األصعب.

انعدام اجلاذبية
يعني انعدام اجلاذبية أنك إذا مل تستخدم 
اجلاذبية ـ أي: قوة األرض التي جتذب 
أي جسم نحو مركزها ـ فإن كل يشء 
داخل سـفينة الفضاء سـوف يسبح يف 
اهلـواء يف هـذه احلالـة. ولذلـك، فمن 
ا أن تتلقـى تدريًبا جيًدا حتى  املهم جدًّ

تتعود عىل هذه البيئة اخلاصة.

ظهرت أمي أخًرا عرب شاشة تليفزيونية 
داخـل مركز التحكـم الفضائي. وهي 

ترتدي بذلة الفضاء اخلاصة هبا.
»يا مرو، إذا نسيت أداء واجبك املنزيل 

فسُتوِقع نفسك يف مشكلة.«

معدات السر يف الفضاء:

اخلوذة

 »احريص عىل 
 االعتناء بنفسك، 
يا زوجتي احلبيبة.«

 »ال تقلقي، 
يا أمي.«

بذلة الفضاء
يرتدي رواد الفضاء بذالت خاصة حتى يستطيعوا العمل بأمان 
خـارج سـفينة الفضاء. وقـد تبدو هـذه البذالت متعبـة للغاية، 

ولكنك تستطيع التحرك هبا بكل حرية بضغطة ِزرىّ واحدة.
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املحطة الفضائية
تنقسم املحطة الفضائية إىل قسمني: قسم املصنع، وقسم اإلطالق.

توجد داخل قسـم املصنع منشـآت خمتلفة كاملقـر الرئيس، ومصنع 
التفتيش عىل جتميع سفينة الفضاء، ومصنع اآلالت.

ة اإلطالق، ومركز التحكم. وتوجد يف قسم اإلطالق ِمنصىّ
ومـن خالل مركـز التحكم، يتم إعطاء الكثر مـن األوامر وتقديم 

املساعدة عرب االتصال باألقار الصناعية املوجودة يف الفضاء.

بـدأ العد التنازيل يف املحطة الفضائية بعد ذلك 
بفرتة وجيزة.
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انطالق!
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بدأ مكوك الفضاء ينفث ناًرا
ثم ارتفع يف اجلو بكامل قوته، مسبًِّبا قدًرا هائاًل من النران والضجيج.

وكأنه ديناصور مرعب حيلِّق يف الساء!

غرفة التحكم

عنرب البضائع
مكوك الفضاء

خزان الوقود

يتصل مكوك الفضاء بأعىل خزان 
الوقود الضخم؛ حيث حيتوي خزان 

الوقود عىل الوقود الالزم خلروج مكوك 
الفضاء من الغالف اجلوي لألرض. 

وما أن يتم استهالك الوقود بعد حوايل 9 
دقائق من االنطالق حتى ينفصل اخلزان 

عنه، ويعود إىل الغالف اجلوي مرًة 
أخرى، فيحرتق.

الصاروخ الدافع الذي حيمل مكوك الفضاء
هذا الصاروخ مثبَّت عىل جانبْي خزان الوقود.

وبعد أن يساعد الصاروخ مكوك الفضاء عىل االرتفاع 
يف اجلو بقوة أكرب، 

هيبط يف البحر بواسطة ِمظلة )براشوت(.
ويمكن استخدام هذا الصاروخ حوايل 20 مرًة أخرى.
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وصل املكوك بأمان إىل الفضاء..
انفتح غطاء عنرب األمتعة من تلقاء نفسه.

ويظل مفتوًحا حتى خترج احلرارة من سفينة الفضاء.
أمـا إذا مل ينفتح الغطـاء، فال بد من إلغـاء الرحلة فوًرا 

والعودة برسعة إىل األرض.

مكوك الفضاء
ى أحياًنا حافلة أو باص الفضاء؛ ألنه يستطيع  ُيسـمَّ

السفر بني األرض، والفضاء مرات عديدة.
ويوجـد داخل مكـوك الفضاء منشـآت خمتلفة مثل 
عنـرب البضائـع الـذي يمكـن أن يتسـع حلمـوالت 

ضخمة، واملخترب )املعمل(، والثالجات.

لقد طرنا برسعة حقًّا.
ال بد أن أفحص اآلالت جيًدا 

حتى أتأكد من سالمتها.
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السفر بني األرض، والفضاء مرات عديدة.
ويوجـد داخل مكـوك الفضاء منشـآت خمتلفة مثل 
عنـرب البضائـع الـذي يمكـن أن يتسـع حلمـوالت 

ضخمة، واملخترب )املعمل(، والثالجات.

لقد طرنا برسعة حقًّا.
ال بد أن أفحص اآلالت جيًدا 

حتى أتأكد من سالمتها.



شاش�ة  ع�ر  الفض�اء  رائ�دة  أم�ه  م�ع  يتح�دث  م�رو   كان 

�ه دعوًة  تليفزيوني�ة داخ�ل مرك�ز التحك�م الفضائي الذي وجَّ

 

إىل مرو للحضور.

تفاصي�ل  ت�رح  األم  راح�ت 
احلياة يف الفضاء البنها مرو.

كيس النوم
داخ�ل  نن�ام  نح��ن 
ك��ي��س م��ث��بَّ��ت يف 
حتى  الفضاء  سفينة 

ال يسبح يف اهلواء.

م الفضائي احلماّ
حين�م جيل�س الش�خص ع�ى قاع�دة 
م الفضائي ليق�ي حاجته، فإهنا  احل�ماّ
تقوم بشفط فضالته كم تشفط املِكنسة 

الكهربائية األتربة.
تس�بح  الش�فط  جه�از  تعطَّ�ل  ف�إذا 

الفضالت يف اهلواء.
ويت�م جتفيف ه�ذه الفضالت، ومجعها 
حت�ى يت�م التخل�ص منها الحًق�ا عند 

العودة إىل األرض.

الدشاّ الفضائي
يس�بح املاء ال�ذي خيرج من 
الدشاّ يف اهل�واء بمجرد أن 
يلم�س جس�مك. وبعد أن 
تنته�ي من اس�تخدامه، يتم 
ش�فط امل�اء باس�تخدام آلة 

صة لذلك. خمصَّ

 »لقد نسجت العنكبوُت بيتًا مجياًل، يا مرو.«
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صاح مرو: »إنني أستطيع أن أرى 
املحطة الفضائية! يا أمي.«

كان مكوك الفضاء الذي حيمل األم 
يقرتب ببطء من املحطة الفضائية.

املحطة الفضائية
املحط�ة الفضائي�ة عبارة عن خُمت�ر )معمل( 
ضخ�م. الغرض من�ه استكش�اف الفضاء، 

وتطوير اآلالت املستخدمة يف ذلك.
ات  وحيم�ل مك�وك الفض�اء آالت، ومع�داّ

لتجميعها يف الفضاء.
ويف الوق�ت احل�ارض، قامت بع�ض الُبلدان 
مثل أمري�كا وغره�ا بالتعاون مًعا إلنش�اء 

املحطة الفضائية الدولية.

المحطــة 
الفضائيــة الدوليــة
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»نحن جاهزون لاللتحام باملحطة الفضائية!«
اقرتب مكوك الفضاء من املحطة الفضائية،

ا ثم التحم باملحطة الفضائية. واختذ جسمه وضًعا عموديًّ
صاحت أمي فرًحا.. فيم رحُت أراقب ما حيدث، وأنا جالس 

عى حافة مقعدي.
»لقد نجحنا.. محًدا هلل!«

االلتحام
ح الطريقة التي يتصل هبا أكثر من سفينتني فضائيتني مًعا يف الفضاء. يوضِّ

وهو وسيلة علمية وعملية مهمة للغاية يف جمال تطوير طرق استكشاف الفضاء.
ويتم االلتحام فقط عندما يصل مكوك الفضاء إىل املحطة الفضائية أو القمر الصناعي 

إلصالحهم أو لتجميع املحطة الفضائية.



»نحن جاهزون لاللتحام باملحطة الفضائية!«
اقرتب مكوك الفضاء من املحطة الفضائية،

ا ثم التحم باملحطة الفضائية. واختذ جسمه وضًعا عموديًّ
صاحت أمي فرًحا.. فيم رحُت أراقب ما حيدث، وأنا جالس 

عى حافة مقعدي.
»لقد نجحنا.. محًدا هلل!«

االلتحام
ح الطريقة التي يتصل هبا أكثر من سفينتني فضائيتني مًعا يف الفضاء. يوضِّ

وهو وسيلة علمية وعملية مهمة للغاية يف جمال تطوير طرق استكشاف الفضاء.
ويتم االلتحام فقط عندما يصل مكوك الفضاء إىل املحطة الفضائية أو القمر الصناعي 

إلصالحهم أو لتجميع املحطة الفضائية.



قام�ت ذراع آلي�ة )روبوت( عمالق�ة بإخراج كبس�ولة )َقَمرة( من عنر 
البضائع املوجود يف مكوك الفضاء..

ثم بدأت هذه الذراع يف جتميع الكبسولة عى متن املحطة الفضائية.
وخرج رواد الفضاء ملساعدهتا أيًضا.

ويف النهاية، تم إنشاء حجرة جديدة يف املحطة الفضائية.

الذراع اآللية )الروبوت(
د هذه الذراع باملعدات املطلوبة  يمكنك أن تزوِّ

يف املحطة الفضائية..
حتى تستطيع استخدامها عندما تريد إخراج أي يشء من 
عنر البضائع املوجود يف مكوك الفضاء أو عندما   

    تريد جتميع بعض اآلالت أو إجراء التجارب أو 
              إصالح األعطال.

الكبسولة )الَقَمرة(
هي الغرفة التي يعيش فيها رواد الفضاء أو يقومون بإجراء التجارب فيها.

ويمكن جتميع عدد كبر من الكبسوالت مًعا إلنشاء حمطة فضائية.
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أخذت أمي معها زهوًرا، ونباتات، وفأًرا، وحيوانات أخرى إىل املحطة الفضائية.
استقبل رواد فضاء من ُبلدان خمتلفة كانوا يعيشون يف املحطة الفضائية أمي بحفاوة كبرة.

طاقم العاملني يف املحطة الفضائية:
هم رواد الفضاء الذين يعيشون فرتة طويلة 

يف املحطة الفضائية إلجراء خمتلف التجارب..
كم يقومون بدراسة الصعوبات واملشكالت التي قد 
تواج�ه البر الذين يعيش�ون يف الفضاء، ويقومون 

باألمر نفسه بالنسبة للحيوانات والنباتات.

زراعة النباتات يف الفضاء:
يق�وم رواد الفضاء ببناء بيٍت زجاجي يف املحطة الفضائية 
حت�ى يتوصل�وا إىل أفض�ل طريق�ة  للحف�اظ ع�ى حي�اة 

النباتات يف بيئة تنعدم فيها اجلاذبية.
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ي صوت صفارات اإلنذار! ال بد أن أمًرا خطًرا قد حدث. ُيدوِّ
تعطَّل القمر الصناعي الذي كان قد تم تركيبه مع مكوك الفضاء يف األرض.

حلَّق مكوك الفضاء للبحث عن القمر الصناعي..
وعندما عثر عليه رواد الفضاء الشجعان خرجوا إىل الفضاء، وقاموا بإصالحه.

القمر الصناعي
عب�ارة ع�ن جه�از يت�م إطالق�ه يف الفض�اء لي�دور حول 

األرض، والقمر، والشمس، وغرها.
اجلوي�ة،  واألرص�اد  العلمي�ة،  التج�ارب  يف  وُيس�تخَدم 

واالتصاالت، وغرها.
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بدأ رواد الفضاء يف االستعداد للعودة إىل األرض بعد أن أنجزوا مهمتهم.
إال أن والدة مرو جيب أن تبقى يف الفضاء بضعة شهور أخرى؛

حيث ستقوم بإجراء جمموعة من البحوث � خالل إقامتها يف املحطة الفضائية � 
خلدمة كوكب األرض، والبر الذين يعيشون فيه.

إال إهنا لن تكون بمفردها..
حيث سيبقى معها الفأر، والزهور، وأصدقاؤها رواد الفضاء اآلخرون، وصورة 

فوتوغرافية البنها مرو مع أبيه. ومها يبتسمن.

سجل خدمة العاملني يف املحطة الفضائية:
يقوم رواد الفضاء الذين يعيشون يف املحطة الفضائية 

بإجراء بحوث ملدة شهرين يف الرحلة الواحدة.
وعندم�ا يص�ل رواد الفض�اء اجل�دد يس�تكملون 
العم�ل بداًل منه�م، ويعود رواد الفضاء الس�ابقون 

إىل األرض.
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قال أحد رواد الفضاء الذين عادوا إىل األرض: »أحرضُت إليك 
ا من الفضاء! يا مرو.« هدية ساخنة جدًّ

ثم رفعه فوق كتفيه بحركة مفاجئة حتى يرى السمء بوضوح.
قرأ مرو وأبوه رس�الة أمه، التي أخذها من رائد الفضاء ثم نظرا 

جيًدا إىل السمء. وكأهنم يريدان رؤية األم!
ث مرو إىل السمء: »أمي، عودي إىل املنزل برسعة.. األرض  تحدَّ

ال ُتطاق بدونك...«



)وإال سأرسل عليك برًقا من السمء!(أنت مطيع ألبيك، أليس كذلك؟إىل ابني اجلميل مرو )وزوجي العزيز!(،
إذا أردت رؤيتي،
ال أتوقف حلظًة عن النظر إليك من الفضاءمن أعى مكان يف العامل،أرأيت.. أنت تستطيع رؤيتي.. أليس كذلك؟انظر إىل السمء!

مع حبي

أمك  

مرو  
 إىل:

الفضائيــة الدوليــةالمحطــة 



هل سبق لكم أن نظرتم يف إحدى ليايل الصيف إىل سمء بلدة ريفية تبعد عن املدينة؟

إنه عامل غامض ورائع حيث متتلئ فيه س�مء الليل بنجوم س�اطعة تتألأل، عى عكس عامل املدينة حيث ال تس�تطيع أن 
ا إذا شاهدت  ترى يف س�مئها ش�يًئا من كثرة األتربة والش�وائب العالقة يف اجلو. ويف هذه احلالة، ستكون حمظوًظا جدًّ
ش�عاًعا صغ�ًرا من الضوء يمراّ برسعة بني النجوم. وربم يكون هذا الضوء ال�ذي تراه قمًرا صناعيًّا أو حمطة فضائية 
ت�دور حول األرض. وللعلم، فإن الضوء ال ينبعث من القمر 

الصناعي نفسه، ولكنه انعكاس لضوء الشمس.

يسبح كلٌّ من القمر الصناعي، واملحطة الفضائية 
ال�رسور  دواع�ي  فم�ن  ولذل�ك،  الس�مء.  يف 
والبهج�ة أن يرى أي إنس�ان املحطة الفضائي�ة. فم بالك 
إذا كانت أمك بداخلها؟ يف املس�تقبل القريب، س�يأيت اليوم الذي 

تسافر فيه أمهاتنا وآباؤنا الستكشاف الفضاء.

إال أن السفر الستكشاف الفضاء ليس نزهة لطيفة أو سهلة. فأواًل، ستواجه منافسة 
شديدة قبل أن يقع عليك االختيار لتكون رائد فضاء. ولذلك، فال بد أن يكون لديك 
الكثر من املعرفة العلمية، واجلس�م الس�ليم، والش�جاعة. وعلي�ك بعد ذلك أيًضا أن تنج�ح يف التدريب عى احلياة 

 

يف بيئة تنعدم فيها اجلاذبية. وبعد أن جتتاز كل ذلك بنجاح، تستطيع أن تغادر األرض لتستكشف الفضاء.

ومعنى انعدام اجلاذبية يف منطقة معينة أن قوة جذب األرض ألي يشء فوقها مل تعد موجودة. ولذلك، تدور األقمر 
الصناعية حول األرض برسعة ش�ديدة؛ ألنه عندما يدور يشء معني بدون أي قوة جاذبة له، تنش�أ قوة أخرى طاردة 
له بعيًدا عن مركزه. وتس�بح املحطة الفضائية يف الس�مء عى حس�ب هذه الفكرة أيًضا. أما يف حالة القمر الصناعي، 

 

فإن القوة الطاردة له وجاذبية األرض تكونان يف حالة شداّ وجذب. ولذلك، ال ينجذب القمر الصناعي نحو األرض 
أو ُيفلت بعيًدا عنها.

ك�اك ي�جن جيك )اأ�ستاذ الفيزياء بجامعة �ِسي�ؤول(

ق�سة الك�ن يرويها الأ�ستاذ



وبسبب حالة انعدام اجلاذبية هذه، فإن كل يشء داخل املحطة الفضائية يسبح يف اهلواء.

ح لنا أسباب أمهية التدريب عى التكيُّف مع هذه البيئة اخلاصة قبل الذهاب إىل الفضاء. وهذا يوضِّ

وبع�د االنته�اء من مجي�ع االس�تعدادات، يتم إطالق مك�وك الفضاء ال�ذي حيم�ل رواد الفضاء. 
وعندما يصل مكوك الفضاء إىل مداره حول األرض، فإنه يقوم بمهام أساس�ية كإجراء التجارب 

وااللتحام باملحطة الفضائية.

ى »مر«، أطلقها االحتاد الس�وفيتي الس�ابق )روس�يا  وقد كانت توجد من قبل حمطة فضائية ُتس�ماّ
ا. ويف الوقت احلارض، قامت بعض الُبلدان بالتعاون  حاليًّ�ا(. ولكن، تم تدمرها؛ ألهنا قديمة جدًّ

مًعا إلنش�اء املحطة الفضائية الدولية. ولذلك، يوجد بالفعل الكثر من العلمء 
الذين يعيشون فيها لفرتة من الزمن حتى يقوموا بإجراء جتارب وبحوث. 

إن الفض�اء عامل كبر ال أول له، وال آخر. ولذلك، يمكننا أن نقول: إن البر 
م�ا زالوا خيطون أوىل خطواهتم نحو استكش�اف الفض�اء يف الوقت احلارض؛ 

حيث بدأت اخلطوات األوىل نحو الفضاء منذ 50 عاًما فقط.

ومع ذلك، فحقيقة أننا قد بدأنا الرحلة بالفعل ُتعداّ إنجاًزا علميًّا يف حد ذاته 
ال يمك�ن التقليل من أمهيته. وعم قريب، س�تصبح ه�ذه اخلطوات القليلة 

ا للقيام هبا.   أكر وأكر. ولذلك، سيكون لدى أطفالنا أعمل كثرة جدًّ



س يف الوقت احلايل  ًرا يف دور النر أيًضا. ويكرِّ ج املؤلف كيم هيونج جيون يف قسم الكتابة اإلبداعية، وعمل خمطًِّطا ملحتويات اإلنرتنت وحمرِّ خترَّ
كل جهده، ووقته إلنتاج الكتب بالتعاون مع احتاد ُكتاّاب كتب األطفال. ومن بني مؤلفاته: سلسلة »موسوعة احليوانات املرحة«.
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